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Program konference
Moderátor	Ing. Michal PAZOUR, Ph.D.
vedoucí oddělení strategických studií
Technologické centrum AV ČR
900 – 1000

Registrace a uvítací občerstvení

1000 – 1030

Úvodní slova

		
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA
		místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy
		Ing. Robert PLAGA, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
		
		

Mgr. et Mgr. Adam VOJTĚCH
ministr zdravotnictví

		
		

prof. Ing. Petr DVOŘÁK, CSc.
1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1030 – 1145	Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19
Výzkumná infrastruktura ČR
		
		
		

Akademická iniciativa a testování na Covid-19: Co jsme se naučili
doc. RNDr. Jan KONVALINKA, CSc.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

		Výzkumná infrastruktura v okamžité reakci na
pandemii SARS-CoV-2 / Covid-19
doc. MUDr. Marián HAJDÚCH, Ph.D.
ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny
Univerzita Palackého v Olomouci
		Výzkumná infrastruktura jako součást kritické
infrastruktury státu
RNDr. Jan HRUŠÁK, CSc.
předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
1145 – 1300

1300 – 1330

Úvodní slova

		
prof. RNDr. Eva ZAŽÍMALOVÁ, CSc.
		předsedkyně Akademie věd ČR
		
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
		místopředseda České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností
		
PhDr. Václav VELČOVSKÝ, Ph.D.
		náměstek pro řízení sekce EU a Evropských strukturálních
a investičních fondů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1330 – 1500	Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19
Aplikace vyvinuté výzkumnými organizacemi ČR
		
Strategická důležitost technických věd a univerzit při řešení krizí
		
doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc.
		rektor
České vysoké učení technické v Praze
		Zapojení Masarykovy univerzity do řešení zdravotních
a sociálních aspektů pandemie Covid-19
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum a doktorské studium
Masarykova univerzita
		Humanizované myší modely pro studium infekcí
jako je SARS-CoV-2 a jejich léčby
doc. Dr. Radislav SEDLÁČEK, Ph.D.
ředitel Českého centra fenogenomiky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
		IDEA Anti Covid-19
prof. Ing. Štěpán JURAJDA, Ph.D.
člen výkonného a dozorčího výboru
CERGE-EI
1500 – 1600

Networking s občerstvením

		

Prohlídka výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN

Oběd

		Tisková konference se členy vlády ČR a výzkumnými stakeholdery
		Prohlídka výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN
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